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Тема 2 

Базова макроекономічна модель. Сукупний 

попит і сукупна пропозиція 
 

Основна модель сукупного попиту й сукупної 

 пропозиції є трампліном для більш детального 

 й всебічного аналізу макроекономічних проблем. 

(К. Макконнелл, С. Брю) 

 

1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту. Чинники, які впливають на сукупний 

попит. 

2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції. Чинники, які впливають на 

сукупну пропозицію. 

3. Макроекономічна рівновага.  
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Ще в першій темі зазначалося, що макроекономіка вивчає не окремі економічні процеси, а 

їхню сукупність, оперує агрегованими величинами. Своєрідною "візитною карткою" 

економічної теорії є поняття "попит" і "пропозиція". Це справедливо і для макроекономіки. Тож 

перш ніж перейти до аналізу макроекономічної рівноваги, слід визначитися з такими 

поняттями, як "сукупний попит" і "сукупна пропозиція". 
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1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту.  

Чинники, які впливають на сукупний попит 

Сукупний попит (AD) – це реальний обсяг вироблених товарів та послуг, на які 

існує попит за будь-яким можливим рівнем цін. Крива сукупного попиту аналогічна 

кривій індивідуального попиту, хоча обсяги виробництва вимірюються в грошових 

величинах (Y – yield – кількість продукту, доход, що отриманий), а замість цін на осі 

ординат відкладається рівень цін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На відміну від попиту в мікроекономіці, на сукупний попит впливають інші 

чинники. Серед них можна виділити цінові й нецінові. 

В мікроекономіці форма кривої попиту пояснювалася за допомогою ефекту 

заміщення і ефекту дохода. В макроекономіці вигляд кривої сукупного попиту і 

пересування вздовж неї пояснюють дією таких цінових чинників:  

• ефект ставки відсотка (або ефект Кейнса); 

• ефект багатства, або реальних касових залишків (або ефект Пігу);  

• ефект зовнішньої торгівлі, або обмінного курсу (або ефект Манделла-Флемінга). 

Нецінові чинники, що впливають на сукупний попит (пояснюють 

пересування самої кривої):  

• споживчі витрати (на них, в свою чергу, впливають очікування споживачів, 

добробут населення, рівень споживчої заборгованості тощо);  

• інвестиції (на які впливають ставка позичкового відсотка, очікувана норма 

прибутку, податки, надлишкові виробничі потужності тощо);  

• державні витрати (обсяг яких визначається урядом);  

• чистий експорт (який змінюється внаслідок зміни передусім валютних курсів).  

 

2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції. Чинники, які 

впливають на сукупну пропозицію 

P 
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Сукупна пропозиція (AS) – це грошова величина загальної суми всіх товарів і 

послуг, що призначені для продажу за кожним з можливих рівнів цін. 

На сукупну пропозицію впливають в цілому ті ж чинники, що й в 

мікроекономіці. 

Цінові чинники, що впливають на сукупну пропозицію: 

• зміна ставки позичкового відсотка; 

• зміна рівня цін. 

Нецінові чинники, що впливають на сукупну пропозицію: 

• ціни на ресурси (витрати виробництва); 

• продуктивність праці (технологія); 

• правові норми (податки, субсидії).  

Сукупна пропозиція більшою мірою залежить від цін на ресурси, тому 

економісти відрізняють короткостроковий та довгостроковий періоди. Це, в свою 

чергу, впливає на форму кривої сукупної пропозиції.  

В короткостроковому періоді (SRAS) ціни на ресурси негнучкі, фіксовані 

(заробітна платня, орендна платня визначаються умовами контрактів, угод, і 

практично неможливо переглядати їх щодня). Подібна негнучкість цін (sticky price) є 

однією з найважливіших передумов кейнсіанського аналізу. 

Якщо в умовах незмінних цін на ресурси починають зростати ціни на готову 

продукцію, це сприяє зростанню прибутковості і, як результат, зростанню 

пропозиції. Хоча можна уявити і ситуацію, коли зростання обсягів виробництва буде 

відбуватися за умов стабільного рівня цін (найчастіше як приклад наводять вихід зі 

спаду, який в класичних циклах відбувався за умов дефляції). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

довгостроковому періоді всі чинники виробництва змінні, ціни на ресурси 

також гнучкі, прилаштовуються до нових умов. (За словами Дж. Кейнса, "in the long 

ran we are all dead"). В цих умовах сукупна пропозиція (LRAS) реагує на кількість і 

якість ресурсів, техніко-технологічний рівень виробництва. За умов повного 
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використання всіх наявних ресурсів результатом національного виробництва буде 

потенційно можливий обсяг продукції (Y*), більше якого країна не може отримати, 

незважаючи на будь-які коливання цін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такий складний, суперечливий характер сукупної пропозиції призводить до того, 

що стосовно форми кривої сукупної пропозиції в економістів немає єдності в 

поглядах, і тому найчастіше її представляють у вигляді трьох відрізків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Горизонтальний (кейнсіанський) характеризує кризовий стан економіки 

(невеликий ВВП і низький рівень цін). 

• Вертикальний (класичний) характеризує економіку на підйомі, коли 

використовуються всі наявні ресурси, країна отримує потенційно можливий ВВП. 

• Проміжний. 

Іноді зміни в цінах на ресурси такі несподівані й різкі, що викликають шок. 

"Шоки пропозиції" – це ситуація, яка веде до зростання витрат всієї економіки 

внаслідок зростання цін на чинник виробництва. Прикладами шоків пропозиції 

можуть бути несподіване падіння врожайності в переважно аграрній економіці, 

стрімке зростання цін на енергоносії. Дж. Сакс наводить як історичний приклад 

навіть епідемію чорної чуми в Європі ХIV ст. 
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3. Макроекономічна рівновага 

Перетин графіків сукупного попиту й сукупної пропозиції дає стан рівноваги. 

Аналогічно мікроекономіці, бажаним станом і в макроекономіці є рівновага. 

Рівновага може бути стала й нестала. В макроекономіці це питання має надзвичайно 

важливе значення, саме навколо нього буде йти обговорення в наступних темах. 

Стан рівноваги є центральною проблемою кейнсіанського вчення. 

Макроекономічну рівновагу не слід ототожнювати з економічним добробутом, 

це лише рівновага. Через форму кривої пропозиції можливі три ситуації рівноваги з 

різними варіантами ВВП й рівня цін. Який з них краще – це проблема, яка повинна 

вирішуватися конкретним урядом за конкретних умов і цілей (нормативний аналіз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У макроекономіці діє ефект "храповика". Якщо зменшується сукупний попит, в 

реальній економіці рівень цін не спадає, а залишається на тому ж рівні. Це 

пояснюється монополістичними тенденціями в сучасній економіці (в першу чергу, 

на ринку праці). 
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Достатньо тривалий час (до 70-х років ХХ ст.) в центрі уваги економістів була 

проблема регулювання сукупного попиту (на цьому заснована кейнсіанська теорія). 

Зростання рівня інфляції та інші реалії сучасності сприяли поверненню уваги до 

сукупної пропозиції (одна з сучасних шкіл макроекономіки має назву "економіка 

пропозиції"). 

 

Основні категорії 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення сукупного попиту. Який вплив на сукупний попит має грошова 

маса, швидкість її оберту та інфляційні процеси? 

2. Крива сукупного попиту, як і крива індивідуального попиту схиляється вниз 

праворуч. Але причини зворотної залежності між цінами і обсягом попиту різні. 

Прокоментуйте. 

3. Дайте визначення сукупної пропозиції. Що визначає конкретний вид кривої 

сукупної пропозиції в тій чи іншій національній економіці? 

4. Який зв’язок між кривою виробничих можливостей та сукупною пропозицією? 

Що стоїть за поняттям "потенційний випуск" національного продукту? 

5. Як виглядає крива сукупної пропозиції в кейнсіанській, класичній моделі? Як 

пояснює класична модель одночасне підвищення ВВП і рівня цін? 

6. Що означає "рівноважний ВВП"? Що це за стан економіки? 

7. В попередній темі стверджувалося, що сукупні витрати завжди дорівнюють 

сукупному виробництву. Чому сукупний попит може відрізнятися від сукупної 

пропозиції? 

8. Чим відрізняється рівновага на макрорівні від рівноваги на ринках окремих 

товарів? 

Сукупний попит Aggregate demand, AD 

Ефект ставки відсотка Interest-rate effect 

Ефект багатства, або реальних касових залишків Real balances effect 

Ефект зовнішньої торгівлі Foreign trade effect 

Сукупна пропозиція Aggregate supply, AS 

Коротко-, довгостроковий періоди Short- and long-run 

Кейнсіанський відрізок Keynesian range 

Класичний відрізок Classical range 

Макроекономічна рівновага Equilibrium (macro) 

Ефект “храповика” Ratchet effect 

“Шоки пропозиції” Supply shock 
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9. Як ви розумієте ефект "храповика"? Чи спостерігався цей ефект в економіці 

України? 

10. Що мається на увазі під "шоками пропозиції"? Ці події носять короткостроковий 

чи довгостроковий характер? Як вони впливають на рівень цін і випуск продукції? 

 

Задачі 

1. За наведеними даними побудуйте модель "сукупний попит – сукупна 

пропозиція". 

• Яким буде рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва? 

• Які зміни в сфері виробництва чи споживання можуть призвести до досягнення 

рівноваги за рівнем цін в 250, 150? 

• Чи можливо, користуючись наведеними даними, дати оцінку економічної ситуації 

в країні? Якщо ні, то знання якого показника дозволить це зробити хоча б 

приблизно? 

2. Як впливатимуть наведені нижче чинники на сукупний попит і сукупну 

пропозицію? Як зміняться внаслідок цього рівноважний рівень цін і рівноважний 

реальний обсяг національного виробництва (якщо всі інші умови рівні)? Зобразити 

ситуацію графічно. 

• Зростання цін на землю. 

• Зменшення обсягу закупівель імпортних товарів. 

• Збільшення витрат населення на споживання. 

• Зростання продуктивності праці. 

• Підвищення вимог до охорони навколишнього середовища. 

3. Які чинники можуть призвести до зсуву кривої сукупної пропозиції в 

положення, за яким будуть одночасно спостерігатися і інфляція, і зменшення 

реального обсягу виробництва (так звані "шоки пропозиції")? 

4. Які заходи повинен вжити уряд, якщо він намагається вплинути на сукупний 

попит з метою збільшення сукупного виробництва? Що відбудеться з рівнем цін? 

Рівень 

цін 

Обсяг сукупної продукції, на який є 

попит, млрд. грн. 

Обсяг національного виробництва, який 

пропонується для продажу, млрд. грн. 

300 100 400 

250 200 400 

200 300 300 

150 400 200 

150 400 100 
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5. Які заходи повинен вжити уряд, якщо він намагається вплинути на сукупний 

попит з метою припинення інфляції? Що відбудеться з сукупним виробництвом? 

6. Грошова маса в економіці складає 200 млрд. гульденів. Швидкість обороту 

грошей дорівнює 5. Намалюйте криву сукупного попиту за умов Р = 0,5; 1; 2. 

Визначте рівень цін, якщо потенційний обсяг виробництва складає 500 млрд. 

гульденів. Намалюйте графіки LRAS і SRAS. 

• Центральний банк збільшує пропозицію грошей до 240 млрд. гульденів. Визначте, 

як при цьому змінився обсяг виробництва і рівень цін. 

• Швидкість обороту грошей впала до 4. Визначте, як при цьому змінився обсяг 

виробництва і рівень цін. Внесіть зміни в графік. 

7. Рівняння кривої сукупного попиту в минулому році мало вигляд: Y = 3300 – 

3P, в поточному році воно представлено як Y = 3270 – 3P. Потенційний ВВП не 

змінився й лишився на рівні 3000. Як змінився рівень цін? 

8. Виробнича функція має вигляд Q = 3KL. Крива попиту на працю задається 

рівнянням Ld =10 – 2 w/p, крива пропозиції праці Ls = 4 w/p, K = 4. Вивести рівняння 

кривої сукупної пропозиції. Якій моделі вона відповідає? (w/p – реальна заробітна 

плата). 

9. В минулому році потенційний ВВП складав 3000, крива AD задавалася 

рівнянням Y = 3300 – 3P. В поточному році потенційний ВВП зріс на 1%, рівняння 

сукупного попиту набуло вигляду Y = 3330 – 3P. Визначте рівень інфляції. 

10. Довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна й задається як Y = 

3000. Короткострокова крива сукупної пропозиції горизонтальна й проведена на 

рівні P = 1. Крива сукупного попиту представлена як Y = 2000 + Sm/P, де Sm – 

пропозиція грошей, Sm = 1000. Спочатку економіка знаходилась в стані 

довгострокової рівноваги при Y = 3000 і P = 1. Припустимо, що пропозиція грошей 

зросла до 1500. Які нові значення випуску й рівня цін в довгостроковому періоді? 

 

Газетні публікації крізь призму макроекономіки 

(Червень 2000 р.) "Існують два погляди на сучасне становище американської 

економіки. Оскільки загальноекономічний спад, що зазвичай має циклічний характер, 

чомусь дуже довго не настає, оптимісти почали казати про нову еру, епоху нової 

економіки, глобальний ринок без спадів і криз. Песимісти ж вперто повторюють 

про перегрів ринку і неминучість його серйозної корекції. Хто з них правий? Що 

буде? 

Думка про те, що економічної кризи "більше не буде", що циклічний розвиток 

економіки залишився позаду, вперше виникла в США на початку двадцятих років ХХ 

століття. Тоді всім здавалося, що настає нова економіка, з’являються небачені 
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раніше наукомісткі галузі – хімічна промисловість, енергетика, 

автомобілебудування, авіапромисловість. Був справжній бум засобів масової 

телекомунікації: з’явилося радіо, розповсюджувався телефон… Цікаво, що в 1924 

році майбутній президент США, а тодішній міністр торгівлі Герберт Гувер 

виступив з суворим попередженням з приводу радіо: невідомо, що будуть слухати 

одночасно мільйони людей і як це на них вплине – необхідні державний контроль і 

регулювання. Зараз це смішно, але як це схоже на теперішнє занепокоєння держави 

з приводу Інтернету! 

Сьогодні одна з галузей, що розвиваються в світі найбільш динамічно, – сотовий 

зв’язок. В США мобільні абоненти складають 36% населення країни. Цей рівень був 

досягнутий за 17 років. Традиційний телефонний зв’язок досяг аналогічного рівня за 

91 рік". 

 


